
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas rahmat serta 

hidah-Nya sehingga penulis skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini dengan 

Judul “ Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan 

Desa”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

ilmu pemerintahan di Universitas Lampung. Pada proses ini penyusunan skripsi 

ini penulis banyak mendapatkan bantuan moril maupun material dari berbagai 

pihak, dalam kesemmpatan ini penulis menucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Lampung. 

2. Bapak Drs. Budi Harjo, S.SOS selaku Pembimbing Akademik. 

3. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si selaku Pembimbing Utama yang telah 

memberikan arahan, bimbingan dan masukan serta kesempatan waktu dengan 

penuh perhatian dan kesabaran. 

4. Bapak Drs. Hi. Aman Toto Dwijono, MH selaku Pembahas atas kesediannya 

untuk memberikan masukan, saran, dan kritikannya yang membangun dalam 

menyempurnakan serta menyelesaikan skripsi ini semoga ALLAH SWT, 

membalas semua kebaikan beliau. 



5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Ilmu Pemerintahan dan seluruh Dosen FISIP, tanpa 

maksud meniadakan peran dan bantuan yang diberikan kepada penulis yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas semua didikan, pelajaran dan 

bimbingan serta ilmu yang diberikan semoga dengan bekal yang diberikan, 

penulis dapat lebih menjadi berarti dan lebih berguna bagi orang lain dan 

membentuk kepribadian yang bisa berguna untuk masyarakat. Jasamu tiada 

tara sepanjang hidupmu. 

6. Bapak dan Ibu Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Lampung, terima kasih atas pelayananya, dan sumbangsih 

pengabdiannya semoga amal ibadah dapat membuat kehidupan yang lebih baik 

lagi. 

7. Terkhusus buat Bapak Didin Saipudin (Kepala Desa Cimanuk), Aparat Desa, 

Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, serta masyarakat Desa Cimanuk yang 

selalu sabar dan siap melayani dan memberikan data-data yang diperlukan oleh 

penulis. Terima atas informasi dan keterbukaan yang kalian berikan sehingga 

penulis dapat menghasilkan karya kecil ini. 

8. Kubanggakan untuk kakak-kakakku yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu 

yang selama ini telah telah memberikan masukan dan perhatiannya kepada ku, 

serta orangtua ku (Alm) Bapak dan ibu yang telah mendidik dari kecil hingga 

sekarang kalian semua adalah inspirasi bagiku. 

9. Kawan- kawan seperjuangan angkatan 2011, Shedy Apriliza, S.IP, Genta 

Rizkyansah, S.IP, Indra Rinaldi Silalahi, S.IP, Restia Permata Sari, S.IP, 

Septiana Wulandari, Ulil Ilmiyati, dan semua teman-teman seperjuangan ilmu 

pemerintahan 2011 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih 



atas bantuan dan pembelajaran yang kalian berikan kepada penulis, semua 

pembelajaran kalian tidak akan penulis lupakan. Satu pesan buat kawan 

seperjuangan ku, janganlah kalian menilai seseorang dari luarnya saja, tapi 

nilailah dengan mencari segenap kebaikannya. Namun pada suatu saat nanti 

kalian akan tahu siapa yang berharga dari semuanya, kalian, kamu, mereka, 

atau sebaliknya orang yang tak pernah kalian ketahui. 

10. Terkhusus untuk sahabatku, dan menjadi keluargaku Septiana Wulandari, Ulil 

Ilmiyati,  Ovie Hendra Putri, Anjas Robby Darwis, Romi Sandyka, Terima 

kasih atas bantuan doa, nasehat, dan semangat, dan selalu membantu, 

berbagai keceriaan dan melewati setiap suka dan duka selama ini, terima 

kasih banyak. Tiada hari yang indah tanpa kalian. 

11. Kawan-kawanku di Asrama Al Huda Iva Nabila, Fadelia Damayanti, Indah 

Purnama Sari,  yang tak mungkin pula penulis sebutkan satu persatu, tetap 

semangat, dan teruslah rajin untuk mengejar impian dan kesuksesan yang 

ingin kalian raih. Terima kasih kalian telah mengiringi ku selama ini. 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi kita semua. Amin 

Bandar Lampung,  November 2011 

Penulis, 
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